11 a 14 de Setembro

OFICINA DE COMMEDIA DELL’ARTE
Fabio Gorgolini

11 Set - 19h00 às 21h30; 12 Set - 19h00 às 21h30; 13 Set - 16h30 às 21h30; 14 Set - 15h00 às 20h00

11 de Setembro · 21h45 · Teatro

MENINO DE SUA AVÓ
A Barraca · Portugal

Um dueto cénico entre Fernando Pessoa e a
sua avó Louca.
Sete encontros onde o fantástico ganha a
cena, numa divertida fantasia onde material e
imaterial se confundem, à maneira pessoana,
entre personagens que se cruzam do lado de
cá e de lá da vida.
A peça inédita de Armando Nascimento Rosa,
Menino de sua avó, escrita para Maria do Céu
Guerra e Adérito Lopes, acompanha ambas
as personagens na vida e na morte, numa sucessão de momentos que atravessam o século
XX português. Maria do Céu Guerra abraça
a personagem de Dionísia, a “avó louca”
que terá tido particular influência no jovem
Pessoa, multiplicando-se entre personagens,
numa criação partilhada entre a atriz, o ator,
o cenógrafo José Costa Reis, o compositor
António Vitorino d’Almeida e Rita Lello.
Menino de sua avó é uma criação cénica em
que a vida insubmissa do teatro se substitui ao
silêncio da morte, guiados pela louca lucidez
de uma Dionísia reinventada, e do seu neto,
cuja timidez esconde a genial ousadia patente
na sua imensa obra, que é hoje um legado
extraordinário da lusofonia.
Criação e Interpretação: Maria do Céu Guerra e Adérito Lopes
Apoio: Rita Lello
Dramaturgia: Armando Nascimento Rosa
Música Original: António Victorino d’Almeida
Cenografia e Figurinos: José Costa Reis
Produção Executiva: Paula Coelho e Inês Costa
Duração: 2h00 com intervalo
Classificação Etária: M/12

12 de Setembro · 21h45 · Teatro

O AMOR DE CLOTILDE POR
UM CERTO LEANDRO DANTAS
Trupe Ensaia Aqui e Acolá · Brasil

A peça O Amor de Clotilde por um certo
Leandro Dantas (Melhor Espetáculo no 17º
Janeiro de Grandes Espetáculos do Recife) é
inspirada no folhetim A emparedada da Rua
Nova, a principal obra do escritor pernambucano Carneiro Vilela. Esta regressa ao
Recife dos finais do século XIX e retrata a
história de uma jovem burguesa, filha de um
rico comerciante português. Segundo reza a
lenda, teria sido emparedada viva pelo próprio
pai, assim que este descobriu a sua gravidez
escondida. Na versão teatral da Trupe Ensaia
Aqui e Acolá, os elementos que fariam desta
peça um melodrama ganham um delicioso
contorno paródico, através do contraste entre
um género sério e o seu tratamento cómico.
As constantes referências à cultura pop aliadas
ao imaginário popular são os ingredientes
necessários a uma encenação crítica e bem-humorada.
Texto: Trupe Ensaia Aqui e Acolá
Encenação: Jorge de Paula
Direção de Atores: Ceronha Pontes
Interpretação: Andréa Rosa, Andréa Veruska, Iara Campos, Jorge de
Paula, Tatto Medinni e Marcelo Oliveira
Assistente de Produção: Andrea Rosa
Produção Executiva: Luciana Barbosa
Produção Local: Produção d’Fusão | Patrícia Soares e Sandra Cardoso
Duração: 1h30min
Classificação Etária: M/12

12 de Setembro · 23h00 · Café-Teatro

RESTAURANTE RALAÇÕES

Cristina Briona e Sandra Veludo · Portugal

O Restaurante Ralações é um estabelecimento
hilariante , os seus proprietários são Zeza e
Zé Maria , para os amigos; ele é cantor ela
é bailarina. Ele é do FCP ela do SLB. Este
franchising faz a sua inauguração sempre que
há uma estreia (um espetáculo) cujo humor e
peripécias são adaptadas á cidade e ao público
do momento.O espetáculo conta com um
menu humorístico: entradas , peixe , carne ,
sobremesa e a conta - em cada um destes 5
momentos as duas 2 atrizes desdobram-se
em diversas personagens cómicas que surgem
para resolver peripécias e imprevistos de
última hora relacionados com a actividade
hoteleira.
A empregada de mesa faltou, descobriu que
está grávida, a cantora fugiu com um artista
de circo, o master chef especialista em picanha
aceitou um contrato com a seleção Nacional,
a sogra Sãozinha cartomante, cabeleireira,
catequista, candidata a presidente da junta
surge para ajudar na conceção dos mariscos, a
bailarina cigana foi para a esquadra apanhada
em flagrante numa feira com material suspeito. Maria José e José Maria, á boa maneira
portuguesa, resolvem com a interacção do
público todos estes imprevistos da forma
criativa e com muito bom humor - The Show
must go on – uma regra de ouro do Restaurante Ralações. Pelo meio ficamos a conhecer
“bem demais“ o casamento de sucesso destas
duas criaturas que não se rendem aos azares
da vida e do negócio, porque acima de tudo
é o Amor que os une. No final será servida a
sobremesa especial: Amor á Zé do Pipo!
Criação e Interpretação: Cristina Briona e Sandra Veludo.
Duração: 60min
Classificação Etária: M/14

13 de Setembro · 21h45 · Teatro

BARBAZUL:
UMA SABOTAGEM AMOROSA
Borja Fernández · Espanha

Um clown e uma soprano constroem uma
versão livre do mito de Barba Azul, partindo
do livreto que o poeta húngaro Bela Bálasz escreveu para uma ópera de Béla Bartók no ano
de 1918. O objetivo principal deste projeto é
reelaborar teatralmente um mito fundamental
como o Barba Azul. A sua história está cheia
de elementos que fazem parte do património
folclórico da civilização ocidental.
Barbazul, Bluebeard, Barbableue... é um clássico com maiúsculas, revisitado, reinterpretado
e remontado incontáveis vezes através dos
diferentes géneros artísticos, baseado no mais
obscuro e muito interessante personagem
histórico, Gilles de Rais.
Se a nivel da dramaturgia Borja Fernández e
Mónica de Nut partiram de uma ideia inicial,
clássica e tradicional, a nivel estético optaram
por encontrar as linhas no seu próprio estúdio
de trabalho. Foi a partir das improvisações sobre as cenas e as propostas dos próprios atores
que apareceu o estilo presente na obra final.

13 de Setembro · 23h00 · Café-Teatro

14 de Setembro · 21h45 · Teatro

QUEM DIZ É QUEM É!

FABULA BUFFA

Cada homem tem uma missão.
Há quem procure ajudar os outros, há quem
procure deus e há quem procure as chaves
do carro.
Façam-me companhia ao longo de uma hora e
ficarão a saber mais de mim que a minha mãe,
namorada (a ex, bah!) ou psicólogo.
Prometo dinossauros, gases raros, futebol, ou
quase, religião, desportos vários e técnicas
de jardinagem. Como bónus, temos anões e
alguma opinião política.

Inspirada na tradição popular italiana e textos
de Dario Fo, Fabula Buffa conta o nascimento
do contador de histórias com o seu olhar
irónico e grotesco sobre uma realidade nem
sempre tranquilizadora. Dois pedintes da
época pré-cristã, um paralítico e um cego,
milagrosamente curados contra vontade, são
obrigados a enfrentar a realidade como as pessoas normais. Esta mudança traumática cria
duas reações opostas que conduzem à mesma
trágica decisão: a de se suicidarem, quando eis
que inesperadamente surge um outro milagre
dos céus...
A Commedia dell ’Arte com a recuperação das
piadas, da gestualidade, das técnicas dramatúrgicas e da improvisação são os elementos
unificantes deste espectáculo.

Pedro Luzindro · Portugal

Criação e Interpretação: Pedro Luzindro
Duração: 50min
Classificação Etária: M/16

Teatro Pícaro · França

Criação e Interpretação: Ciro Cesarano e Fabio Gorgolini
Direcção Artística: Carlo Boso
Produção e Agenciamento: Background.spp
Duração: 60min
Classificação Etária: M/12

A formação é uma outra aposta forte do
ENTREtanto MIT Valongo. Desde sempre que
a Mostra internacional de Teatro em Valongo
entendeu que a formação de todas as camadas
da população ligadas às artes do palco é vital.
A formação tem resultados objetivos muito
concretos: proporciona uma troca de experiências entre os participantes, contribui de
forma decisiva para a melhoria qualitativa dos
espetáculos de teatro em que os formandos
participam e promove eficazmente o teatro

enquanto profissão e cultura.
Este ano, apostamos na qualidade de Fábio
Gorgolini, formado pela Académie International des Arts du Spectacle em Paris e licenciado em História do Teatro pela Università degli
Studi di Bologna. O seu percurso artístico tem
sido centrado na Commedia dell ’ Arte e no
teatro popular.
Após numerosas colaborações com companhias profissionais italianas e francesas, Fabio
Gorgolini decide criar a companhia Teatro Pícaro, junto com o ator Ciro Cesarano, que sempre o acompanhou no seu percurso académico
e profissional. O objetivo desta companhia é
encontrar uma linguagem teatral capaz de conciliar o tradicional a temáticas contemporâneas,
a expressão corporal ao texto falado de forma a
dar vida a um teatro popular, social, burlesco e
poético ao mesmo tempo.
E é dentro deste conceito que Fabio Gorgolini
nos presenteia com esta oficina de 15 horas.
Público-alvo: Atores e estudantes de teatro.
Vagas Limitadas: 20
Classificação Etária: M/18

11 a 20 de Setembro

ENTREtanto O ROSTO DE VALONGO
ENTREtanto TEATRO · Portugal

Exposição Fotográfica · Animada pelos alunos da formação antes de cada espetáculo, de 11 a 14 de Setembro

Direção: Marta Pazos
Interpretação: Mónica de Nut e Borja Fernández
Tradução: Manolo Cortés
Coreografia: Uxia P. Vaello
Duração: 55min
Classificação Etária: M/13

Exposição de fotografia animada com o acervo do ENTREtanto TEATRO. Esta exposição será o
resultado da proximidade que as gentes do concelho têm com o teatro, e vice-versa. O Teatro sai
à rua, conversa, ri e brinca com pessoas de todas as idades em todas as freguesias de Valongo.
Fotografias: Álvaro Leite/Estúdio Associados
Curadoria: Angelina Nogueira

Ficha Artística e Técnica do MIT // Organização: ENTREtanto TEATRO e Câmara Municipal de Valongo // Programação: Júnior Sampaio // Direcção Técnica: Wilma Moutinho // Técnico de Luz: Luis Ribeiro e Fred Lobo // Técnico de Som: Paulo Oliveira // Apoio a Montagens: Pedro Gomes // Design Gráfico: Gabinete de Comunicação · Câmara Municipal de Valongo // Produção Executiva: Tânia Seixas
Produção: ENTREtanto TEATRO // Voluntários: Ana Reis, Andreia Lopes, Angelina Nogueira, Augusta Barbosa, Beto Meira, Catarina Vaz, Celeste Grandão, Filipa Teixeira, Hernani Azevedo, Inês Ferreira, Inês Pereira, João Carlos Sousa, João Catarino, Maria de Fátima Nunes, Marie Sousa, Paulo Kanuko, Renata Marques, Sandra Paiva, Sónia Silva, Miguel Rocha, Pedro Aguiar, Jorge Rodrigues.

MENINO
DE SUA AVÓ

A Barraca · Portugal

ENTREtanto MIT Valongo – Mostra
Internacional de Teatro, co-organizada desde
1998 pelo ENTREtanto TEATRO e pela Câmara
Municipal de Valongo, pretende contribuir
para a difusão da atividade teatral nacional e
internacional em Valongo e área metropolitana
do Porto.

12 SET

Teatro · 21h45

O AMOR DE CLOTILDE
POR UM CERTO
LEANDRO DANTAS

Trupe Ensaia Aqui e Acolá · Brasil
Café-Teatro · 23h00

A Mostra Internacional de Teatro que decorre
de 11 a 14 de Setembro, no Fórum Cultural
de Ermesinde, engloba a apresentação de
espetáculos de teatro, café-teatro, oficina
destinada à formação contínua de atores e
ainda uma exposição fotográfica intitulada
ENTREtanto O Rosto de Valongo, animada
com o acervo do ENTREtanto TEATRO.

RESTAURANTE
RALAÇÕES

Cristina Briona
e Sandra Veludo · Portugal

13 SET

XVII

MIT

MOSTRA
INTERNACIONAL
DE TEATRO

11 SET

Teatro · 21h45

VALONGO

2014

Teatro · 21h45

BARBAZUL:
UMA SABOTAGEM
AMOROSA

A abertura da mostra contará com a presença
da já homenageada atriz Maria do Céu Guerra
(MIT 2008). Para além d’A Barraca (Portugal),
este ano contaremos também com a presença
das companhias Trupe ensaia aqui e acolá
(Brasil) e Teatro Pícaro (França), e de nomes
como Borja Fernández e Monica de Nut
(Espanha), Cristina Briona e Sandra Veludo
(Portugal) e Pedro Luzindro (Portugal).

Borja Fernández · Espanha
Café-Teatro · 23h00

QUEM DIZ É QUEM É!

Pedro Luzindro · Portugal

Teatro · Exposição · Café-Teatro · Formação

Portugal · Brasil · Espanha · França

14 SET

Teatro · 21h45

FABULA BUFFA

Teatro Pícaro · França

A aposta na diversidade de linguagens
teatrais e de representações
internacionais que poderão ser
aplaudidas nos vários espetáculos
programados é recorrente e
revela-se mais uma vez este ano
numa programação que engloba
companhias de Portugal, Brasil,
Espanha e França.

11 a 14 SET
Oficina
de Commedia Dell’Arte
por Fabio Gorgolini · França

11 a 20 SET
Exposição Fotográfica

ENTREtanto O ROSTO DE VALONGO
Fotografias: Álvaro Leite / Estúdio Associados
Curadoria: Angelina Nogueira

ENTREtanto TEATRO · PORTUGAL

Organização ENTREtanto TEATRO e Câmara Municipal de Valongo

design · gabinete de comunicação / CMV

Reservas
(+ 351) 229 783 320
(+351) 932 292 713 · (+351) 913 677 398
Bilhetes
Teatro · 1€
Café-Teatro · 0,50€
Free Pass (Todos os espetáculos) · 3€
Oficina de Comédia Dell’arte · 20€

Informações e inscrições
para a oficina Comedia Dell’Arte
(+351) 913 677 398
entretantomitvalongo@gmail.com
www.cm-valongo.pt
www.facebook.com/entretantoteatro
organização

Acessibilidades
Fórum Cultural de Ermesinde
(Junto à estação da CP)

STCP · 701 - 703 - 704 - 5M
RESENDE · 121
CP · Linhas de Braga, Guimarães e Caíde
Automóvel · A4 (Porto > Vila Real) - Saída Ermesinde

apoio

